Nallýhan’da Trafiði Durduran Konser
Türkiye'de her geçen
gün yeni þarkýcýlarýn
medyana çýkmasý en çok
yaz sezonunda tatile
gidemeyen vatandaþlarý
güldürüyor. Çoðu zaman
belediyelerin giriþimleriyle gerçekleþen konserler
vatandaþýn hoþ vakit
geçirmesini saðlýyor.

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

Samanyolu Koleji
Gönülleri Birleþtirdi

Bu konserlere son örnek
komþu ilçemiz
Nallýhan'dan geldi.
Adýný ilk olarak 2002'de
düzenlenen "Dans ve
Vokal Yarýþmasý"nda
duyuran Þimal Gökçe,
ilk konserin Nallýhan'da
verdi.

Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve
Turkcell'in ana sponsorluðunda yürütülen "Gönül
Köprüsü Projesi", Beypazarý Özel Samanyolu
Koleji desteðiyle Beypazarý'nýn tarihi ve turistik
bölgelerini gezdiler. Çalýþmalara katýlmak için bir
grup öðrenci 6 Temmuz Pazar Mersin'den
Beypazarý'na geldi.
Devamý 4’de

Devamý 4’de

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadoluas@ortaanadoluas.com

ORTA ANADOLU A.Þ.
Gazetecilik Reklamcýlýk Matbaacýlýk A.Þ.
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IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ - BRANDA AFÝÞ
DÝJÝTAL BASKI - TASARIM
ÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
HÝZMETÝNÝZDEYÝZ.
TELEFONUNUZ YETERLÝ
Kemal ÇELEN
Tel : 762 51 63
Cep : 0532 557 98 53
BEYPAZARI
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“ Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn sesi, Haklýnýn Sesi ”
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Yýl : 4

Sayý : 185

Kuruluþ : 1996

Fiyatý : 70 Ykr

AYAÞ , BEYPAZARI , GÜDÜL , NALLIHAN , SÝNCAN , ETÝMESGUT , YENÝKENT , KIBRISCIK , SEBEN ÝLÇE VE BELDELERÝ

Artýk Beypazarý Maden Suyu da Aromalý
Maden suyu
sektöründe yarým asrý
deviren Beypazarý Maden
Suyu ürün kalitesinden
ödün vermeden doðal
meyve aromalý maden
suyu üretimine baþladý.
Son yýllarda meyve
aromalý maden sularýnýn
piyasada yer bulmasý
üzerine ilçemizin ünlü
maden suyu da ürün
yelpazesine meyve
aromalý maden sularýný
kattý.
Alýþýlmýþ maden suyu
haricinde tüketicinin
tercihlerine göre meyve
aromalý maden suyu
ürettiklerini ifade eden
þirket yetkilileri, "Modern
dolum tesislerinde maden
suyunun doðal yapýsýna
hiçbir þekilde müdahale
edilmeden ve
deðerlerinde herhangi bir
deðiþiklik yapýlmadan
doðal meyve aromalý

maden suyu üretiyoruz.
Doðal maden suyu ve
doðal meyve aromalarý
kullanýlarak üretilen yeni
lezzet, mineral zenginliðini meyve tadýyla buluþturduk. Artýk meyveli
lezzet tam tadýnda.
Aromalarýmýz meyvenin kendisinden elde
edilmekte olup yüzde 100
doðaldýr." ifadelerine yer
verdi. 200 cc'lik cam
þiþelerde satýþa sunulan
meyve aromalý maden
sularý ilk etapta elma,
limon ve viþne seçeneklerinin bulunuyor.
Maden suyunun saðlýk
açýsýndan insan vücuduna yararý olduðuna vurgu
yapan firma yetkilileri,
doðal meyve aromalarýndan yapýlan maden
sularýnýn da saðlýk
açýsýndan önemli
olduðunu söyledi.

Ayaþ Konserinde
Meydan
Ankara Büyükþehir
belediyesi organizasyo- Müjdesi
nu ile Ayaþ ilçesi'nde

Ýpek Böcekçiliði Nallýhan'da Hayat Bulacak

Ýlk defa Çin'de ortaya
çýkan ve o günden sonra
en deðerli kumaþlarýn
üretildiði ürün haline
gelen; ihracatta geri
kalmamak için sýr gibi
saklanan ipek böcekçiliði
bir zamanlarýn ipek yolu
üzerinde bulunan
Nallýhan'da tekrar
canlandýrýlýyor.
Ýpekböcekçiliðinin
Türkiye'de en çok
üretildiði yerlerden olan
Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesi
gibi Nallýhan ve

çevresinde de çok fazla
olan Dut aðacý ipek
böcekçiliði için üretim
adýna en büyük payý
oluþturuyor.
Türkiye'de her yýl
yaklaþýk olarak 40–70 ton
arasý koza üretilir. Bu
üretimde artýþý hedefleyen
Nallýhan da elde edilen
ipeklerin Avrupa pazarýna
açýlmasýnda büyük bir yer
tutmak istiyor ve bunun
için Nallýhan'da tekrar bir
ipek böcekçiliði
seferberliði baþladý.

Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Nallýhan'da
Selçuklularda baþlayan
ipek böcekçiliði yeniden
canlandýrýlmak isteniyor.
Yakýn zamana kadar ipek
borsasý þeklinde büyük
pazarlarýn kurulduðu
ilçede, yöre halký
ürettiðini satamaz hale
gelince ipek böceðini
yetiþtirdiði dut aðaçlarýný
keserek üretimde
kýsýtlamaya gitti.
Ýpek böcekçiliðini
yeniden canlandýrmak
isteyen Halk Eðitim
Merkezi ilçede seferberlik
baþlatarak Nallýhan'ýn
ipek kozasýnda tekrar
merkez olmasý için
harekete geçti. Nallýhan
Halk Eðitim Merkezi'nde
ipek böceði kozasýndan
elde edilen ipliklerle
üretilen ayraçlar, Kültür
ve Turizm Bakanlýðý
tarafýndan ülke tanýtýmýnda kullanýlýyor. Bakanlýk
tarafýndan sipariþ edilen
kitap ayraçlarý, Nallýhanlý
kadýnlar tarafýndan el
emeði göz nuruyla

iþlenerek iðne oyasýna
dönüþtürülüyor. Halk
Eðitim Merkezi'nce
Bakanlýða ulaþtýrýlan kitap
ayracý þeklindeki iðne
oyalarý baþta Avrupa
Birliði üyesi ülkeler olmak
üzere dünyanýn çeþitli
yerlerine Türkiye'nin
tanýtýmý için gönderiliyor.
Türk elçilikleri ve diplomatlarý tarafýndan
Türkiye'ye yakýn ilgi
duyan yabancý ülke
temsilcilerine hediye
edilen iðne oyalarý büyük
raðbet görüyor. Nallýhan
Halk Eðitim Merkezi
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Müdürü Muhittin Ören,
Halk Eðitim Merkezi'nde
24 farklý branþta 2 bin
200 kursiyerin eðitim
gördüðünü ifade etti. Bu
branþlarýn en önemlilerinden birini de iðne
oyacýlýðýnýn gördüðünü
ifade eden Ören, ayýraçlarýn yetiþmesi için
kursiyerlerin yoðun mesai
yaptýklarýný, büyük emek
sarf ettiklerini kaydetti.
Kursiyerlerin hocasý
Emine Ünsal ise, ayýraçlarýn motiflerini büyük bir
titizlikle seçerek çalýþma
yaptýklarýný kaydetti.

4 Temmuz 2008 cuma
günü saat 19.30 saatlerinde ilçe merkezinde
Coþkun Sabah konseri
yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Çarþýda yapýlmasý
düþünülen konserin ilçe
kaymakamlýðý ve Ayaþ
belediyesi ile yapýlan yazýþmalarýn neticesinde
kesinleþeceði; aksi
durumda konserin iptal
edilmesi düþünülüyordu.
Ankara Büyükþehir
belediyesi konser alaný
için gerekli iznin alýnmasýndan sonra Ayaþlýlara
Coþkun Sabah
konserinin müjdesini
verdi.
Ayaþ meydanýnda
düzenlenen Yaz Eðlencesi'ne katýlan binlerce
Ayaþlý, ilk önce
cambazlar, palyaçolar ve
küçük dansçýlarýn gösterileriyle heyecanlý
dakikalar yaþarken ünlü
ses sanatçýsý Coþkun
Sabah Ayaþlýlara
muhteþem bir verdi.
Coþkun Sabah konserde
unutulmaz þarkýlarýný
Ayaþlýlardan oluþan bir
koroyla birlikte
seslendirdi. Geceye
Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný Melih
Gökçek eþi Nevin
Gökçek, Ayaþ
Kaymakamý, Garnizon
Komutaný ve çok sayýda
Ayaþlý katýldý. Gecede
konuþan Ankara
Büyükþehir Belediye
Baþkaný Melih Gökçek,
Ankara Büyükþehir
Belediyesi'nin
Yaz boyunca bütün ilçe
ve beldelerde yaz
eðlencesi düzenlediðini
belirterek, "Ayaþ'ýmýzý
da bu güzel geceden
mahrum býrakamazdýk.
Eðer çok beðenirseniz
bir de Aðustos ayýnda

ayný programý tekrarlarýz" dedi. Konserde
konuþan Büyükþehir
Belediye Baþkaný
Gökçek Ayaþ' a
yapacaklarý önemli bir
hizmetten de söz etti.
Hizmetin meydan
düzenlemesi olacaðýnýn
müjdesini veren Baþkan
Gökçek, Ayaþ
Meydaný'nýn arkasýndaki
dükkânlarýn restore
edilerek, etraftaki tüm
yapýlarýn yeniden ortaya
çýkacaðýný, meydan
düzenlemesiyle birlikte
en geç Kasým ayý
içersinde yeni haliyle
açýlacaðýný ve bununda
Ayaþlýlara Büyükþehir
Belediyesi'nin hediyesi
olacaðýný söyledi. Baþ
kan Gökçek, Ayaþ' ta,
beldelerde ve yeni
mahalle olan köylerdeki
asfaltlama çalýþmalarýnýn
geçen yýl yapýldýðýný, bu
yýl ise kalan 19 kilometrelik yolun asfaltlama
iþleminin ise 15 gün
içersinde tamamlanacaðýný belirterek, þehir
merkezinde de asfaltlanmamýþ yol kalmayacaðýný kaydetti.
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KEY ÖDEMELERÝNÝN TARÝHÝ BELLÝ OLDU

ÖSS SONUÇLARI YARIN
AÇIKLANIYOR

“BU GÜNDEM,
TÜRKÝYE'YE
ÇELME TAKTI”

Önce Haziran ayýnda ödenecekti. Sonra Temmuza ertelendi.
Ardýndan Aðustos dendi. Bugün
Devlet Bakaný Mehmet Þimþek son
kararý açýkladý. önümüzdeki
günlerde ödemeler baþlýyor.
Konut Edindirme Ödemeleri'nin
(KEY) bu ay içinde baþlayacaðýný
bildiren Þimþek, þunlarý kaydetti:
“Emlak Bankasý þu anda tasfiye
halinde. Emlak Gayrimenkul
Yatýrým Ortaklýðý, devletin diðer
birimleriyle yapýlan çalýþmalarý
sonuçlandýrdýlar. Önümüzdeki
hafta içerisinde Meclis'te, Hazine
ile ilgili bir yasa görüþülecek,
o yasanýn içinde KEY ödemelerine
iliþkin bir düzenleme de var. O da
çýkmýþ olacak. KEY ödemeleri
temmuz ayý içerisinde yapýlmaya
baþlanacak.”
BU GÜNDEM, MAALESEF
TÜRKÝYE'YÝ AÞAÐI
ÇEKMÝÞTÝR
Devlet Bakaný Mehmet Þimþek,
Gaziantep'te düzenlediði basýnla
sohbet toplantýsýnda, gazetecilerin
sorularýný yanýtladý.
Þimþek, “Bu gündem, maalesef
Türkiye'yi aþaðý çekmiþtir, Türkiye'ye ayak baðý olmuþtur. Bütün
bunlara raðmen bizim gündemimiz
reformdur, istihdamdýr, rekabet
gücüdür, Türkiye'nin ileriye gitmesidir” dedi. Þimþek, Gaziantep'te
düzenlediði basýnla sohbet toplantýsýnda, sorularý yanýtladý. Bir gazetecinin, daha önce uluslararasý bir
bankada analiz yaptýðýný anýmsatarak, “Bakan olmasaydýnýz; Türkiye'deki kapatma davasý ve
Ergenekon sürecini siyasi anlamda
nasýl yorumlardýnýz?” sorusuna
karþýlýk, þunlarý söyledi:

“Bu, varsayýmsal bir soru. Ben,
þu anda bakaným. Bu güzel ülkemize hizmetkarlýk yapmaktan da çok
büyük mutluluk duyuyorum.
Türkiye potansiyeli, dinamizmi bu
bölgede en yüksek olan ülke. Bu
türden sýkýntýlar, suni gündemlerin
olmadýðý bir süreçte Türkiye potansiyelini çok rahat þekilde gerçekleþtirebilecek, sadece bölgede deðil
dünyada en önemli global aktörlerden bir tanesi olabilecek kapasiteye sahip bir ülke. Son birkaç yýlda
da bu ortaya çýktý zaten. Ne zaman
Türkiye'de bir siyasi istikrar
saðlansa, Türkiye þaha kalkýyor.
Rahmetli Menderes dönemi,
rahmetli Özal'ýn ilk dönemleri
böyledir. Dolayýsýyla, bizim
hükümetimizin gündemi bütün o
bahsettiðiniz olumsuz ve
Türkiye'nin hak etmediði geliþmeler ve gündemlere raðmen hükümetimizin gündemi reformdur.”

ERGENEKON OPERASYONU”
Enerji Piyasasý Reformu, Ýstihdam Paketi, Sosyal Güvenlik Reformu ve AR-GE Yasasý'nýn mart
ayýndan sonra çýktýðýna dikkati
çeken Bakan Þimþek, þunlarý
kaydetti:
“Siz günlük gazetelerde açýyorsunuz 'Ergenekon, kapatma'...Ama,
bizim gündemimiz, biz ülkenin 30
yýllýk, 40 yýllýk görünümünü, beklentilerini nasýl olumluya dönüþtürürüz, temellerini nasýl saðlamlaþtýrýrýz ve ülke nasýl ki 2002-2007
arasýnda büyük bir çýkýþ yakaladý,
acaba örnek olarak söylüyorum
2009 ile 2023 arasýnda nasýl büyük
bir çýkýþ yakalar... Þu anda bunun
temellerini hazýrlýyoruz. Reformlarýn amacý bu.” Türkiye'nin bu
gündemi hak etmediðini belirten
Þimþek, “Potansiyeli bu kadar
yüksek olan bir ülkenin önünü
týkamamýz lazým. Bütün bu
olanlara raðmen son derece iyimserim. Ülkemizi dünyada hak ettiði
yere getireceðiz” diye konuþtu.

Dünyada kriz geçen temmuz
ayýnda baþladýðýný, Türkiye'de yeni
hükümet kurulduðu ve güven olduðu için faizlerin yüzde 16'ya
kadar indiðini anlatan Þimþek, bu
yýl mart ayýndan itibaren dünyada
faizler artmazken Türkiye'de
artmaya baþladýðýna dikkati çekti.
Þimþek, faizlerin esnafa ve kredi
kullanana yansýdýðýný ifade ederek,
“Bu gündem, maalesef Türkiye'yi
aþaðý çekmiþtir, Türkiye'ye ayak
baðý olmuþtur, çelme takýlmýþtýr.
Bütün bunlara raðmen bu bizim
gündemimiz deðil; bizim gündemimiz reformdur, istihdamdýr,

rekabet gücüdür, Türkiye'nin ileriye gitmesidir. Türkiye, bunlarýn
hepsini atlatacaktýr. Daha olgunlaþan bir demokratik süreç ile karþý
karþýya. Eminim ki Türkiye, bu
süreçlerden çok çok daha güçlü
þekilde çýkacak” diye konuþtu.

“VATANDAÞ PARASINI
NÝYE DÖVÝZE YATIRIYOR”
Devlet Bakaný Þimþek, mart
ayýndan sonra ortaya çýkan siyasi
sürecin ekonomiye etkisine iliþkin
soru üzerine, yaptýklarý reformlarýn
gündemi oluþturmadýðýndan
yakýndý. Þimþek, ülkeye heyecan,
pozitif enerji vermek gerektiðini
vurgulayarak, þöyle konuþtu:
“Fakat ülke sürekli, sabah kalkýyor o pozitif enerjisi maalesef bu
suni gündemle eriyip gidiyor.
Moral, güven çok önemli unsurdur.
Faizler, Türkiye'de hak etmediði
kadar yüksek. Ama ne oluyor?
Vatandaþ o faizden bono alacaðýna,
parasýný TL mevduata yatýracaðýna
ne yapýyor, bu korkulardan ötürü
gidip döviz alýyor. Döviz tevdiat
hesabý en son 104 milyar dolara
vardý. Neden? Bir iki yýl önce 57
milyar dolara kadar düþmüþtü. Ne
oldu? Dövizin faizi yükselmedi.
Niye vatandaþ yüzde 22 faiz dururken, parasýný dövize yatýrýyor? TL
likiditesi yok, esnafýn durumu kötü
diyorsunuz... Neden? Çünkü, bu
geliþmeler vatandaþý daha temkinli,
daha kötümser yapýyor. Tüketim,
yatýrým kararlarýný erteliyor.”

“AYAÐINI YORGANINA
GÖRE UZATACAK”

Bir gazetecinin borçlarýný kapatmak için arsasýný, televizyonunu
sattýðýný belirtmesi üzerine Þimþek,
“Devlet de vatandaþ da hesabýný
kitabýný bilecek. Ayaðýný yorganýna
göre uzatacak” dedi. Sosyal
güvenlik açýðýnýn 37 milyar YTL
olduðunu hatýrlatan Þimþek, sosyal
güvenlik sistemi fazla vermiþ
olsaydý Türkiye'de faizlerin yüzde
7-8 civarýnda olacaðýný sözlerine
ekledi. Bakan Þimþek, daha sonra
Þahinbey Belediye Baþkaný Ömer
Can'ý ziyaret etti.

ÖSS
sonuçlarý
yarýn
açýklanýyor.
Ancak
kamuoyu
yanlýþ
sorularýn
baþarý
sýralamasýný
deðiþtirmesini
tartýþýyor.

Tercihler Ýnternetten

Ortaöðretim Kurumlarý
Sýnavý (OKS) sonuçlarý, her
yýl alýþýk olunan tartýþmalarý
yeniden alevlendirdi. Yanlýþ
çýkan bir sorunun sýnav
birincisini deðiþtirmesi,
Ýlköðretim Baþarý Puaný'nýn
son dakika kararýyla
sonuçlara katýlmasý, sýfýr
çekenlerin sayýsýnýn üçte bir
azalmasýna karþýn 30 bine
yakýn olmasý, 'Sistem hatalý'
eleþtirilerine dayanak oldu.
Bu yýl ilk kez uygulamaya
konulan Ýlköðretim Baþarý
Puaný'nýn sýnavý etkilemesi
tartýþýlýyor. Uygulamayla
diploma notu yüksek olan
öðrenciler, sýnavda büyük
farkla öne geçti. Bu kararýn
çok ani alýndýðýný savunan
eðitimciler, "Öðrenciler hazýrlýksýz yakalandýlar" diye tepki
gösterdi. Diploma notu eklendiði için 2007 OKS puanlarýnýn farklýlaþtýðýný belirten
uzmanlar, aileleri, tercih
yaparken, geçen yýlki 'tavan
ve taban puanlarý' çok
dikkate almamasý konusunda
uyardý. Uzmanlar, okulun son
aldýðý öðrencinin genel baþarý
sýrasýna bakmanýn daha
saðlýklý olacaðýný söyledi.
Eðitimciler, ailelerin, itirazlarýný yargýya taþýmalarý halinde,
bakanlýðýn, diploma notu
katýlmayan ham puanlar
üzerinden yerleþtirme iþlemlerini yapmak zorunda kalabileceðini belirtti. Aileler de
okullar arasýndaki notlama
sisteminin adaletsizlik
yarattýðýný öne sürdü.

OKS'nin ardýndan bugün
baþlayan tercih iþlemleri,
http://oks2007.meb.gov.tr
veya http://www.meb.gov.tr
adresli internet sitesinden
yapýlabilecek. Tercihler,
veliler tarafýndan bireysel
olarak ya da ilgili okul
müdürlükleri aracýlýðýyla 20
Temmuz'a kadar gerçekleþtirilecek. Adaylar tercih iþlemlerini mezun olduklarý veya
sýnav baþvurularýný yaptýklarý
ilköðretim okulu müdürlüklerinde yürütebilecekler. 160'ýn
altýnda puan alan adaylar,
tercihte bulunamayacak.
Adaylar, en fazla 20 okul
tercih edebilecek. Bu yýl ikinci
tercih yapýlmayacak. Tercih
sonuçlarý, 27 Temmuz'da
açýklanacak. Kesin kayýtlardan sonra boþ kalan okul
kontenjanlarý, 8 Aðustos
tarihinde açýklanacak ve
ikinci yerleþtirme için baþvurular 9–14 Aðustos tarihleri
arasýnda alýnacak. Ýkinci
yerleþtirme sonuçlarý da 20
Aðustos'ta duyurulacak.

ÖSS Açýklanýyor

yarýn açýklanacak. ÖSYM
Merkezi'nin Bilkent'teki ana
binasýnda Prof. Dr. Altan
Günalp Salonu'nda düzenlenecek basýn toplantýsýyla 20
Haziran'da yapýlan ÖSS ile
27 Haziran'da yapýlan
Yabancý Dil Sýnav sonuçlarý
ilan edilecek. Adaylar, 2004ÖSS'de aldýklarý ÖSS
puanlarý ile bu puanlara
aðýrlýklý ortaöðretim baþarý
puanlarýnýn katýlmasýyla
hesaplanmýþ ve yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede kullanýlacak olan
Y-ÖSS puanlarýný saat
10.00'dan itibaren öðrenebilecek. Sýnav sonuçlarýnýn
öðrenilebileceði internet
adresi ile telefon numaralarý
þöyle:
ÝNTERNET ADRESLERÝ:
http://www.osym.gov.tr ,
http://oss.osym.gov.tr,
http://oss2004.osym.gov.tr,
900'LÜ TELEFON
NUMARALARI:
0 900 309 1997 0 900 309 1999
WAP UYUMLU CEP
TELEFONLARI:
http://wap.osym.gov.tr
Sýnav sonuçlarý Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan bastýrýlarak daðýtýlacak
olan Sýnav Sonuç Gazetesi
ile de öðrenebilecek..

ARPACI EMLAK
DAÝRE
ARSA ALIM - SATIM
iNÞAATÇILIK
MÜTEAHHÝTLÝK

Yaþar ARPACI

Milli Egemenlik Cd. No:74/5 Beypazarý/ANKARA
Tel : (0312) 762 65 28 Gsm : 0532 737 57 60
yasararpaci@beypazariemlakci.com
www.beypazariemlakci.com
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BARAJ MÜJDESi
KiMLERE ÜNiVERSiTE
KAPISINI AÇACAK?

SAÐLIK KÖÞESÝ

SAÐLIKLI BÝR KALP ÝÇÝN GÜN
ÝÇÝNDE YAPILMASI GEREKENLER

ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan,
185 baraj puanýnýn 165'e çekilmesi ile
200 bin daha fazla öðrencinin tercih
yapma hakký kazandýðýný söyledi.
Yarýmaðan, bu sene taban puanlarýnda
da düþüþ yaþanacaðýný açýkladý.

Günde bir bardak yeþil
çayýn damarlarý hýzla açarak
kalp saðlýðýna önemli katkýda
bulunduðu bildirildi. Daily
Mail'in internet sitesinde
yayýmladýðý yeni bir araþtýrmaya göre, bir bardak yeþil çay
30 dakika içinde omuzlardan
bileklere giden damarlarý yüzde
4 oranýnda geniþleterek, kanýn
pýhtýlaþma riskini azaltýyor.
Akina Týp Okulu kardiyoloji
bölümünden Dr. Nicholas
Aleksopulos'la ekibi, omuzdan
bileðe uzanan ve vücuttaki kan

ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan, açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný da yanýtladý. "Baraj
puanlarýnýn indirilmesi, geçen yýla göre kaç öðrencinin daha
tercih yapmasýný saðladý?" þeklindeki soru üzerine
Yarýmaðan, bu yönde oranlarýn tam olarak hesaplanmadýðýný söyledi. Sorunun, lisans programlarýnýn tercihinde
kullanýlan 185 barajýnda yaþandýðýný aktaran Yarýmaðan,
"Geçen yýl 185 barajýný aþan aday sayýsý 600 binin
üzerindeydi. Biz bu kitleden lisans programlarýný dolduramadýk. Bu yýl lisans programlarýnýn kontenjanlarýnda 70-80
binlik artýþ var. O yüzden, havuzu geniþletmek bir ihtiyaçtý.
185 yerine 165 puana indirmek ile yaklaþýk 200 binlik bir
artýþ saðlanmýþ oldu. Ayný durum 145 baraj puaný için de
geçerli." dedi.
Yarýmaðan'a, kontenjanlarýn artmasýnýn üniversitelerde
taban puanlarýn yükselmesine yol açýp açmayacaðý da
soruldu. Kontenjanlarýn artmasýnýn taban puanlarýnýn
yükselmesine deðil düþmesine yol açacaðýný kaydeden
Yarýmaðan, "Üniversitelerin taban puanlarý bu sene
yükselmeyecektir. Þunu söyleyim, bütün yükseköðretim
programlarýnýn kontenjanlarý ayný oranda artmamýþtýr.
Kontenjanlarý yüzde 5 artan programlarýmýz var, yüzde 50
artan programlar var. Geçen sene olmayýp bu sene açýlan
çok sayýda program var. Kontenjaný yüzde 5-10 artan
programlarýmýzýn baþarý sýrasýnda geçen yýla göre önemli
bir deðiþiklik olmayacaktýr. Ama kontenjaný yüzde 30- 40
artan programlarýmýzýn baþarý sýrasýnda geçen yýla göre
bir deðiþiklik olacaktýr. Puan düþecektir, baþarý sýrasý da
daha yüksek rakamlara çýkacaktýr." diye konuþtu.

akýþýnýn iyi bir göstergesi olan
brakiyal (koldaki) damarlarýn,
bazý sývýlar alýndýðýndaki durumunu ultrasonla inceledi. Bir
grup saðlýklý deneðe yeþil çay,
kafein ve sýcak su verildi.
Her bir sývýyý aldýktan sonra
deneklerin brakiyal damarlarýnýn durumuna bakýldý.Araþtýrmacýlar, deneklerin yeþil çay
içmelerinden 30 dakika sonra
damarlarýn yüzde 4 oranýnda
geniþlediðini, kafein ve sýcak
suyun bu etkiyi göstemediðini
saptadý.

Araþtýrma, European Journal
of Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation'da yayýnlandý. Damarlarýn geniþlemesi, kan
damarlarýný saran hücrelerden
oluþan ve pýhtýlaþmayý önleyen
endotelyumun daha iyi iþlemesini saðlýyor.Daha önceki araþtýrmalar, siyah çayýn endotelyumun kýsa ve uzun dönemli
performansýný artýrdýðýný
göstermiþti. Ancak ilk kez yeþil
çayýn geniþ damarlar üzerinde
kýsa dönemde yararlý etkisi

"TABAN PUANLARINDAKÝ DÜÞÜÞ,
KONTENJANLARDAKÝ ARTIÞ ORANLARINA
GÖRE DEÐÝÞECEK"
Taban punlarýnýn ne kadar düþeceði sorusuna karþýlýk
Yarýmaðan, taban puanlarýndaki düþüþün kontenjanlardaki
artýþ oranýna göre deðeþeceðini kaydetti. Yarýmaðan,
"Rakam vermekten çekiniyorum ama bir örnek vermek
gerekirse (ki bu örneðim bir kalýp gibi alýnmalalý) geçen yýl
son yerleþen adayýn baþarý sýralamasýnýn 40 bin olduðu bir
program düþünelim. Bu programýn baþarý sýrasý, bu yýl
kontenianýn artýþ oranýný göre 45 bin olabilir, 48 bin olabilir.
Yani daha yukarýlara çýkacaktýr. Dolayýsýyla aday tercih
yaparken kendi baþarý sýrasýný dikkate alacak, bu baþarý
sýrasýnýn altýndan baþlayýp üstüne doðru daha geniþ bir
yelpazede tercih yapacaktýr. Örneðin baþarý sýrasý 40 bin
olan adayýn tercihlerini, geçen yýlki baþarý sýrasý 30-35 bin
olandan baþlayýp, 50 bine kadar giden bir aralýkta yapmasý
lazým." dedi.
Yarýmaðan, adaylarýn kazandýklarýnda kayýt yaptýracaklarý programlarý tercih etmesi gerektiðinin altýný çizerek,
"Aksi halde gelecek yýl dezavantajlý duruma düþerler."
ifadesini kullandý.

"ÖSS ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALARIN SONUCU EYLÜL
AYINDA KAMUOYUNA DUYURULACAK"
Yarýmaðan, "MEB ve YÖK'ün ÖSS sistemini deðiþtirme
yönünde çalýþmalarý vardý. Bu yýlkine son ÖSS diyebilir
miyiz? 2009 için çalýþmalar ne aþamada? Siz bu konuda
ne düþünüyorsunuz?" þeklindeki soruya þu cevabý verdi:
"Ýsmini deðiþtirirseniz... OKS de bence isim deðiþikliði oldu.
Ortaöðretimde sýnavlar devam ediyor, adý SBS oldu.
ÖSS'de de son ÖSS deðil. Yalnýz þu kadarýný söyleyim, bu
YÖK'ün yetkisinde, Yükseköðretim Kurulu geçen sene
aceleye getirmeyip bu yýl için bir deðiþiklik yapmamýþtý.
Sistemde yapýlabilecek bir deðiþiklik olup olmadýðýný daha
rahat bir ortamda inceleme kararý alýnmýþtý. Bu karar
doðrultusunda önümüzdeki günlerde çalýþma yapýlacak.
Sonuçlarý tahmin ediyorum
Eylül ayýnda kamuoyuna
duyurulacak. Yani
sistemde bir
deðiþiklik
yapýlýp
yapýlmayacaðý,
yapýlacaksa ne
tür bir deðiþiklik
yapýlacaðý en
geç Eylül ayýnda
kamuoyuna
duyurulacak."

"SÝSTEMÝN ÝPTALÝ ÝÇÝN AÇILAN DAVADA KENDÝMÝZÝ
SAVUNACAÐIZ"
Yarýmaðan'a, Kocaeli'ne bir öðrecinin baraj puanlarýnýn
düþürülmesinin kazanma þansýný azaltýðý gerekçesi ile
sistemin yürütmesinin durdurulmasý istemiyle açtýðý dava
hatýrlatýldý. Yarýmaðan, "Bu davadan haberimiz var. Biz
yaptýðýmýzýn doðru olduðunu, yapmamýz gerektiðini
düþünüyoruz. Adaylar arasýndan adaleti saðlamak
açýsýndanda baþka seçeneðimizin olmadýðýna inanýyoruz.
Dava açýldýðýna göre, davada gidip savunacaðýz."
yanýtýný verdi.
Yarýmaðan, ÖSS'deki tartýþmalý 3 sorunun uzmanlarca
incelendiðini ve iptal edilmesine gerek duyulmadýðýný
söyledi.

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ
BRANDA AFÝÞ
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“ Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn sesi, Haklýnýn Sesi ”
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Yýl : 4

Sayý : 185

Kuruluþ : 1996

Fiyatý : 70 Ykr

AYAÞ , BEYPAZARI , GÜDÜL , NALLIHAN , SÝNCAN , ETÝMESGUT , YENÝKENT , KIBRISCIK , SEBEN ÝLÇE VE BELDELERÝ

ÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
HÝZMETÝNÝZDEYÝZ.
TELEFONUNUZ YETERLÝ
Kemal ÇELEN
Tel : 762 51 63
Cep : 0532 557 98 53
BEYPAZARI

YEN

olduðu belirlendi.Bir baþka
araþtýrma da yeþil çayýn sigara
tiryakilerinde endotelyal fonksiyon bozukluðunu ortadan
kaldýrdýðý saptanmýþtý.
Bunun yaný sýra yeþil çayýn
kötü kolesterolü ve yüksek
tansiyonu düþürmede etkisi
olduðu da belirlenmiþti. Siyah
çay tüketime sunulmadan önce
iþlemden geçirildiði için, yararlý
antioksidanlar olan flavonoidlerin etkisi yüzde 90'a varan
oranda azalýyor.
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Ýmtiyaz sahibi : Orta Anadolu
Gazetecilik A. Þ. adýna Kemal ÇELEN
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BÝNGÖL
Gazetemiz basýn meslek ilkelerine uymaya
söz vermiþtir. Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.Gazetemizde yayýnlanan yazý
haber ve fotoðraflarýn her türlü
telif hakký Orta Anadolu Gazetecilik
A. Þ. ye aittir. Ýzin alýnmadan kaynak dahi
gösterilerek iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A. Þ.
Tel - Faks : 762 51 63 Beypazarý
Baský : Renk Ýþ Ofset Matbaasý
Tel - Faks : 763 12 76 Beypazarý Ankara

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No : 6-7-32 Beypazarý
Tel : 0312 762 51 63 Faks : 312 762 67 70 Gsm : 0532 557 98 53
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Haber Koordinatörü
Yüksel UYSAL
Kadýn ve Aile Köþesi Haberleri
Þükran ÇELEN
Bölge Heberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
Haldun ÞAHÝN - Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan ve Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAl
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

Nallýhan'da Trafiði
Durduran Konser

ÝLAN
BEYPAZARI BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Ýlçenin muhtelif yerlerinde bulunan iþyerlerinin 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 35/c ve 45-49.
maddeleri gereðince Açýk Teklif Arttýrma Suretiyle hazýrlanacak þartnameler dahilinde Belediye Baþkan Odasýnda Belediye
Encümeni huzurunda 30/07/2008 Çarþamba günü aþaðýda karþýlarýnda belirtilen saatlerde ve muhammen bedel üzerinden
ihale ile kiraya verilmelerine.
Birinci ihalede talipli çýkmadýðý takdirde, ikinci ihalenin 06/08/2008 Çarþamba günü ayný yer, þekil, þart ve saatte yeniden
yapýlmasýna.
S.NO

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041-

ÝÞ YERÝNÝN ADRESÝ

Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk. No. 27
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk. No. 6
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk.3.Kat No.61
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk. 3.Kat No.60
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk. Zemin Kat No.19
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk. Zemin Kat No.20
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk.Zemin Kat No.32
Ý.G.Cd.Dr.Ý.Bilgiç Ýþ Merk. 3. Kat No.56
Ý.G.Cd.Dr.Ýsmet Bilgiç Ýþ Haný 2. Kat No.53
Ý.G.Cd.Dr.Ýsmet Bilgiç Ýþ Haný 2. Kat No.54
Ýtfaiye Lojmanlarý Altý
Ýtfaiye Lojmanlarý Yaný Büfe Yeri
K.S.S Yapý Koop. Büfe Yeri
Kabaçam Koop. Yaný Büfe Yeri
Kasaplar Hali Altý WC
Kasaplar Hali Altý No.1
Kasaplar Hali Altý No.10
Kasaplar Hali Altý No.11
Kasaplar Hali Altý No.12
Kasaplar Hali Altý No.14
Kasaplar Hali Altý No.15
Kasaplar Hali Altý No.3
Kasaplar Hali Altý No.4
Kasaplar Hali Altý No. 5
Kasaplar Hali Altý No. 6
Kasaplar Hali Altý No. 7
Kasaplar Hali Altý No. 8
Kasaplar Hali Altý No. 9
Kasaplar Hali P-18
Kasaplar Hali P-5
Kasaplar Hali P-8
Köþem Koop. Yaný Büfe Yeri
Milli Egemenlik Cd. Ilýman Mevkii ( Büfe Yeri )
Rüstempaþa Mh. Daðsalý Sk. No.1
Rüstempaþa Mh. Daðsalý Sk. No.11
Rüstempaþa Mh. Daðsalý Sk. No.14
Rüstempaþa Mh. Daðsalý Sk. No.15
Rüstempaþa Mh. Daðsalý Sk. No. 3
Rüstempaþa Mh. Daðsalý Sk. No. 6
Þadýrvan WC
Gazi Gündüzalp Ýþ Merk. No. 90

MUHAMMEN
BEDELÝ (YTL)

SAATÝ

250,00
145,00
390,00
150,00
920,00
920,00
625,00
140,00
420,00
70,00
145,00
105,00
60,00
60,00
70,00
85,00
95,00
200,00
330,00
330,00
330,00
95,00
130,00
85,00
150,00
135,00
130,00
145,00
415,00
200,00
145,00
60,00
50,00
60,00
75,00
125,00
70,00
60,00
70,00
160,00
55,00

10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20

%3 GEÇÝCÝ
TEMÝNAT

900,00 YTL
522,90 YTL
1404,00 YTL
540,00 YTL
3312,00 YTL
3312,00 YTL
2250,00 YTL
540,00 YTL
1512,00 YTL
612,00 YTL
522,00 YTL
378,00 YTL
216,00 YTL
216,00 YTL
252,00 YTL
306,00 YTL
378,00 YTL
720,00 YTL
1188,00 YTL
1188,00 YTL
1188,00 YTL
342,00 YTL
468,00 YTL
306,00 YTL
540,00 YTL
486,00 YTL
468,00 YTL
522,00 YTL
1494,00 YTL
720,00 YTL
522,00 YTL
216,00 YTL
180,00 YTL
216,00 YTL
270,00 YTL
450,00 YTL
252,00 YTL
216,00 YTL
252,00 YTL
576,00 YTL
198,00 YTL

Ýlk konseri olduðu için oldukça titiz davranan ve haftalar
öncesinden repertuar belirleyen Þimal, Nallýhan Meydaný'ndaki
konsere binlerce Nallýhan ve çevresinden binlerce kiþi çekti.
Giydiði kýyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Þimal Gökçe'nin dansýný
gören binlerce kiþi bir anda konsere akýn etmeye baþladý. Þimal'in
süper mini eteðiyle baþladýðý konseri bir anda Nallýhan trafiðini
rahatlatýrken güzel þarkýcý performansýyla alkýþ aldý.Ýzleyicilerden
tam not alan Gökçe ilk sýnavýný baþarýyla geçti.

Türkiye Birincisi
Beypazarý'ndan
Eðitim Yayýn ve Ticaret A.Þ. tarafýndan 2000 – 2001 EðitimÖðretim yýlýnda hizmete giren Beypazarý Samanyolu Koleji
baþarýlarýna bir yenisini daha ekledi. Beypazarý Samanyolu
Koleji öðrencisi Emine Büþra Çevik, Ortaöðretim Kurumlarý
Sýnavý'nda (OKS) sorularýn hepsini yapýp 500 tam puan alarak
Türkiye birincisi oldu. Yenirenk Dershanesi'ne giderek sýnavlara
hazýrlanan Çevik, birinci geldiði için son derece mutlu olduðunu
söyledi.

Teminatlar ihale saatinden bir saat evvel Belediye Hesap Ýþleri Müdürlüðüne yatýrýlacaktýr. Þartnameler Belediye Emlak
Servisinden temin edilebilir.
ÝLAN OLUNUR.

SAMANYOLU KOLEJÝ GÖNÜLLERÝ BÝRLEÞTÝRDÝ
Projeye ilköðretim 7–8.
sýnýflar ile ortaöðretim
9, 10. sýnýftan 100 bin
öðrencinin katýlmasý bekleniyor. Milli Eðitim Bakanlýðý
120 bin öðrenciyi 3 bin otobüsle
Türkiye'nin en doðusundan
en batýsýna taþýyarak gönül
köprüsü kurmayý istiyoruz
þeklinde bir açýklama yapmýþtý.
Öðrencilerin taþýnmasýnýn 10
milyon dolara mal oldu ve bu
baðlamda projenin bir ayaðý
olarak Beypazarý'na 2 otobüs
geldi. Beypazarý Samanyolu
Koleji Okulu Müdür Yardýmcýsýnýn da katýldýðý gezide
öðrenciler Beypazarý mesire
alaný olan Hýdýrlýk Tepesinden
Beypazarý'ný izlediler ve
ardýndan þehirde panoramik bir þehir turu yaptýlar.
Gezilerin Beypazarý
ayaðýnýn bütün giderlerini
Samanyolu Koleji
üstlendi. Hýdýrlýk tepesinden
iniþten sonra belediye
iþ hanýnda bulunan gümüþçüler

Beypazarý
Karayolu'ndan Ýskelet
Çýktý

çarþýsý gezen öðrencilere daha
sonra serbest zaman deðerlendirme adýna boþ zaman verildi.
Beypazarý'ndan çok etkilendiklerini söyleyen öðrenciler
özellikle tarihi yapýnýn bu kadar
iyi korunmuþ olmasýna
duyduklarý hayranlýklarýný
gizleyemediler. Gezilerin

ardýndan yemek için program
dâhilindeki bir konaða giden
öðrenciler yöresel tatlardan da
oldukça etkilendiklerini
belirttiler. Beypazarý'na günübirlik gezi düzenleyen öðrenciler Ankara'ya geldiklerinin ilk
gününde Beypazarý'ný ziyaret
etmenin tura iyi bir baþlangýç

olduðunu da belirttiler.
Ankara ilçelerinden sadece
Beypazarý'na gezi düzenleyen
Gönül Köprüsü mensuplarý
Anýtkabir ve Atatürk Orman
Çiftliði gibi yerleri de gezdiler.
2 gün sürecek olan gezilerin
Ankara ayaðýndan sonra
öðrenciler Mersin'e döndüler.

Uzun zamandýr devam eden Beypazarý-Ayaþ-Ankara kara yolu
yapým çalýþmalarý sýrasýnda 5 kiþiye ait iskelet bulundu.
Beypazarý-Ankara kara yolunda, Acýsý köyü yolu kavþaðýna yakýn
bölgede iþ makineleriyle yapýlan çalýþmada, insan iskeletine
rastlandý. Ýskeletler,
Ankara Etnografya
Müzesinden gelen
yetkililere teslim edildi.
Müze yetkilileri, ayný
bölgede geçen yýl 7
mezar ya da mezarlýk
içeren, toprak yýðýlarak
oluþturulmuþ tepeciklere
(Tümülüs) rastlandýðýný
anýmsattý.

